UCHWAŁA NR XXVII/218/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku, w sprawie szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U.2020r.,
poz.713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję dotyczącą szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, rozpatruje się negatywnie, zgodnie
z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Radosław Bondarenko
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UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2020r. do Urzędu Miejskiego w Lubsku wpłynęła petycja w sprawie
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Petycja została skierowana do Biura Rady, a
następnie do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w Lubsku rozpatrzyła przedmiotową petycję na
posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2021r. i podejmując następujące czynności:
a) zapoznanie się z treścią petycji
b) rozmowa członków komisji
c) wydanie opinii na temat petycji
Komisja Skarg Wniosków i Petycji negatywnie rozpatrzyła petycję dotyczącą szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pięcioma głosami za negatywnym rozpatrzeniem petycji na 5
obecnych członków komisji.
Swoje stanowisko komisja oprała na dobrowolności szczepień według własnego sumienia co
zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (1) z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody
zapobiegania COVID-19 ( art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401) oraz
według Narodowego Programu Szczepień z grudnia 2020 roku, gdzie jasno jest napisane o
szczepieniach: bezpiecznych i skutecznych, w wystarczającej ilości, w możliwie jak najkrótszym
czasie, darmowych, dobrowolnych, łatwo dostępnych.
Dodatkowo komisja stwierdziła, że nie leży to ramach kompetencji samorządów lokalnych, aby
decydować o odszkodowaniach za konsekwencje szczepień. Minister Zdrowia 13.01.2021r.
poinformował, że Rząd powołał fundusz kompensacyjny, który będzie wypłacał odszkodowania
od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Fundusz ten będzie pokrywany z Funduszu COVIDOWEGO, a od
2022 roku z wpłat producentów. Wnioski mają być składane do Rzecznika Praw Pacjenta lub
drogą sądową.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w
rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził: Bartosz Łapa
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Lubsku
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